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I. BESCHRIJVING VAN DE WETTELIJKE EN BESTUURLIJKE STRUCTUUR VAN DE 

BEHEERSVENNOOTSCHAP 
 

 

1.1 Oprichting en historiek 

 

REPROPRESS werd op 11 oktober 2000 opgericht onder de vorm van een Burgerlijke Coöperatieve 

Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. Het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal 

bedraagt 20.000 euro, vertegenwoordigd door 100 aandelen ter waarde van 200 euro per aandeel.  

 

De oprichtingsakte werd gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 21 oktober 

2000 onder de nummers 20001021-438 (Nl) en 20001021-439 (Fr). 

 

REPROPRESS is een vennootschap voor het beheer van de rechten in het kader van Boek XI Titel 

5 hoofdstuk IX van het Wetboek van economisch recht (het “WER”), en i.h.b. artikel XI.246 WER (zie ook 

punt 1.2 statutair doel). 

 

REPROPRESS werd door het Ministerieel Besluit van 20 juni 2003 (B.S. 14.08.2003) gemachtigd 

om “haar werkzaamheden op het nationale grondgebied uit te oefenen”, dit met ingang vanaf 21 oktober 

2000. 

 

REPROPRESS int sinds haar oprichting de aan haar aandeelhouders verschuldigde 

reprografierechten en leenrechten van Reprobel, waarna zij deze gelden onder haar eigen 

aandeelhouders verdeelt. 

 

Sedert 2013, int REPROPRESS ook secundaire exclusieve rechten, gecommercialiseerd door het 

digitale mediaplatform Mediargus (sinds 2015 Belga), krachtens een mandaatovereenkomst ondertekend 

op 25 juni 2013. 

  

Sinds 2015 int REPROPRESS op dezelfde manier bedragen afkomstig van Pressbanking (sinds 

2016 Belga). 

 

Eind 2015-begin 2016 heeft REPROPRESS een akkoord met Copiepress 

(beheersvennootschap van de rechten van de uitgevers van Franstalige dagbladen) gesloten zodat ze 

haar licentie met de pressclippers Auxipress met het repertorium van REPROPRESS uitbreidt. Auxipress 

heeft dit principe aanvaard en een akkoord werd gevonden zowel voor de te innen bedragen in de 

toekomst als voor een aanzuivering voor het verleden. Copiepresse int dus de rechten van REPROPRESS 

(samen met haar eigen rechten) en keert ze aan REPROPRESS uit mits een commissie. 

 

REPROPRESS is in 2014 begonnen met het innen van exclusieve rechten bij de eindgebruikers 

(rechtstreekse licentie aanvragen), maar heeft in december 2015 beslist om met deze deficitaire activiteit 

te stoppen. 

 

Sinds 2014 neemt REPROPRESS deel aan een gezamenlijke mailing met Copiepresse en 

Licence2Publish, bestemd aan de klanten van de pressclippers, met de vraag om de gebruiken aan te 

geven van de door de pressclippers geleverde documenten, met als doel om dit gebruik te factureren. 
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Als de klant niet enkel gebruik aangeeft van dagbladpers maar ook van periodieke en gratis pers wordt 

de facturatie door Copiepresse en Licence2publish (in functie van de taal van de aangifte) gedaan. 

REPROPRESS factureert (na aftrek van een commissie) van de deel “periodieke en gratis pers” aan 

Copiepresse en Licence2publish. Als de klant enkel gebruik van periodieke of gratis pers aangeeft, 

factureert REPROPRESS rechtstreeks. De eerste bedragen uit deze activiteit werden in 2015 geïnd. 

 

In 2016 startte REPROPRESS met de inning van de rechten van de thuiskopie bij Auvibel. De wet 

van 22 december 2016, die werd aangenomen na het HP arrest vs Reprobel in het Hof van Justitie van 

de Europese Unie, heeft onder andere het artikel XI.229 van het Wetboek economisch recht gewijzigd, 

waardoor de uitgevers geen recht meer hebben op een vergoeding voor de thuiskopie voor literaire, 

grafische en plastische werken. Persuitgevers zijn met ingang van september 2019 opnieuw ingevoerd 

als rechthebbenden voor de privékopie. REPROPRESS zal daarom op die datum opnieuw rechten van 

Auvibel innen. De rechten voor de periode september-december 2019 zullen worden vrijgemaakt op de 

Algemene Vergadering van Auvibel in juni 2020. 

 

 

In 2018 heeft REPROPRESS aan Reprobel mandaat gegeven voor de inning en verdeling van 

rechten die betrekking hebben op het exclusief recht voor het afdrukken van beschermde werken (digital-

to-paper). Dit betekent dat REPROPRESS vanaf het verbruiksjaar 2019 dus ook via Reprobel intvoor 

dergelijk gebruik. Deze bedragen - werden voor het eerst - vrijgemaakt op de Algemene Vergadering van 

Reprobel in juni 2020. 

 

Op 5 maart 2020 is de algemene vergadering van REPROPRESS bijeengekomen bij een notaris 

om haar vorm te wijzigen en haar statuten aan te passen aan het nieuwe wetboek van vennootschappen 

en verenigingen. Sinds deze datum is REPROPRESS een coöperatieve vennootschap (C.V.) en is 

onderworpen aan het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen. 

 

 

1.2 Statutair doel van de vennootschap 

 

Doel van de vennootschap, is in te staan voor de inning en verdeling van de honoraria of 

vergoedingen die verschuldigd zijn voor de uitoefening van alle rechten die betrekking hebben op de 

auteursrechten – wettelijke licenties en exclusieve rechten – en dit in de meest ruime zin en in alle landen, 

ten behoeve van de aandeelhouders, mandanten en overeenkomstige Vennootschappen;  

 

REPROPRESS is ook bevoegd om in rechte op te treden om de belangen te verdedigen van haar 

aandeelhouders op het vlak van auteursrecht en aanverwante materies, o.m. op basis van speciaal 

daartoe gevraagde mandaten. 
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1.3 Identiteit van de aandeelhouders en verdeling van de aandelen   

 

Op 31 december 2020 : 

 

N°. NAAM AANDELEN 

  
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

 
Belgomedia SA 
De Deeluitgeverij NV 
DPG Media NV 
Editions Ciné Revue SA 
Eos Wetenschap NV 
Groupe Vlan SA 
Mass Transit Media NV 
Minoc business Press SA 
Reworld Media SA 
L’Avenir Advertising SA 
L’Avenir Hebdo SA 
Paris Match Belgique SA 
Rondom Media NV 
Produpress SCA 
Rossel & Cie SA 
Roularta Media Group NV 
DPG Media Home Deco NV 
Senior Publications NV  
Tondeur Editions SA 
VNU Business Publications NV  
 

TOTAAL 

 
3 
2 

20 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
7 

40 
37 
2 
2 
2 

 
         139 

 

1.4 Vergaderingen van de Raad van Bestuur 

 

Van 1 januari 2020 tot 24 november 2020 werd de vennootschap bestuurd door vier personen: 

Sophie Van Iseghem (voorzitter), Karen Van Brabant, Philippe Nothomb en Marc Dupain (gedelegeerd 

bestuurder).  

 

Met ingang van 24 november 2020 heeft Guillaume Collard Philippe Nothomb vervangen als 

bestuurder.  

 

De Raad van Bestuur heeft op 19 juni 2020 gekozen voor een schriftelijke procedure om de 

rekeningen per 31 december 2019 af te sluiten en het jaarverslag over datzelfde boekjaar op te stellen. 

 

Als Voorzitter van de RvB werd Sophie Van Iseghem vervangen door Karen Van Brabant op 24 

november 2020.  

 

 

1.5 Algemene Vergaderingen 

 

De achttiende Gewone Algemene Vergadering vond plaats schriftelijk op 25 juni 2020.  

 

Een Buitengewone Algemene Vergadering vond plaats op 5 maart, waar het overgegaan werd 

tot : 

 



Algemene Vergadering 18.06.2021 

6 

- Aanpassing statuten aan de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en 

verenigingen; 

- Wijziging van het Huishoudelijk Reglement; 

- terbeschikkingstelling en uitbetaling van reprografierechten, leenrechten, thuiskopierechten, 

onderwijs en wetenschappelijk onderzoekrechten en exclusieve rechten. 

 

 Een Buitengewone Algemene Vergadering vond plaats op 24 november, waar het overgegaan 

werd tot : 

 

- Wijziging van het Huishoudelijk Reglement; 

- terbeschikkingstelling en uitbetaling van reprografierechten, leenrechten, thuiskopierechten, 

onderwijs en wetenschappelijk onderzoekrechten en exclusieve rechten. 

 

 

1.6 Controle van de rekeningen 

 

De controle van de rekeningen voor het boekjaar, afgesloten op 31 december 2020 werd 

uitgevoerd door RSM Interaudit Belgium. RSM InterAudit werd aangesteld als Commissaris-revisor op 

de Algemene Vergadering van 17 mei 2019, en dit mandaat loopt tot de Gewone Algemene Vergadering 

van 2022. 

 

 

1.7 Aandeelhouderschap bij Reprobel en Auvibel 

 

REPROPRESS is aandeelhouder van Reprobel, waarin zij 6 aandelen heeft met een totale waarde 

van € 1.500. REPROPRESS is vertegenwoordigd in het Uitgeverscollege alsook in de Raad van Bestuur 

van Reprobel. 

 

 REPROPRESS is ook aandeelhouder bij Auvibel met een aandeel ter waarde van € 2.478,94. 

REPROPRESS is vertegenwoordigd in het College van uitgevers van werken van letterkunde en van 

fotografische werken en in de Raad van Bestuur van Auvibel. 

 

 

1.8 Werking van REPROPRESS 

 

 De werking van REPROPRESS, dat betekent de vertegenwoordiging, het secretariaat en de 

administratie, wordt verzekerd door het personeel van WE MEDIA VZW. 
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II. BEHEERSRAPPORT 

 
2.1. Informatie vereist op grond van artikel 3:6 van het Wetboek van Vennootschappen  
 

2.1.1. EEN GETROUW OVERZICHT VAN DE ONTWIKKELING EN DE RESULTATEN VAN HET BEDRIJF EN VAN 

DE POSITIE VAN DE VENNOOTSCHAP, EVENALS EEN BESCHRIJVING VAN DE VOORNAAMSTE RISICO'S EN 

ONZEKERHEDEN WAARMEE ZIJ WORDT GECONFRONTEERD; 
 

2.1.1.1. Inningen  
 

a) Reprografierechten (rekeningnummer van balans 700000 en 700001) 
 
In de loop van 2020 keerde Reprobel de volgende sommen voor reprografierechten uit aan REPROPRESS:  
 

Reprografie België   
 

Verbruiksjaar 2011   326,58 € 

Verbruiksjaar 2012   3.176,45 € 

Verbruiksjaar 2013   22.142,60 € 

Verbruiksjaar 2014   65.599,52 € 

Verbruiksjaar 2015   344.946,36 € 

Verbruiksjaar 2016   175.020,44 € 

Verbruiksjaar 2017   88.078,90 € 

Verbruiksjaar 2018   107.887,03  € 

Verbruiksjaar 2019   277.356,21 € 

Verbruiksjaar 2020   105.159,67 € 

    

  Totaal 1.189.693,76 € 

   
 

Reprografie Buitenland    
 

Verbruiksjaar 2010   320,25 € 

Verbruiksjaar 2011   122,37 € 

Verbruiksjaar 2012   109,17 € 

Verbruiksjaar 2013   393,73 € 

Verbruiksjaar 2014   1.535,40 € 

Verbruiksjaar 2015   14.339,63 € 

Verbruiksjaar 2016   13.997,98 € 

Verbruiksjaar 2017   7.733,56 € 

Verbruiksjaar 2018   23.070,11 € 

Verbruiksjaar 2019   484,14 € 

Verbruiksjaar 2020   617,60 € 

    

  Totaal 62.723,94 € 

    

Totaal reprografie   1.252.417,70 € 
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b) Leenrecht (rekeningnummer van balans 700002) 
 

In de loop van het boekjaar 2020 keerde REPROBEL de volgende sommen voor leenrecht uit aan 
REPROPRESS:  

 

Verbruiksjaar 2009   
 

Franstalige gemeenschap   1.511,49 € 

Nederlanstalige gemeenschap   5.663,75 € 

Duitstalige gemeenschap   50,27 € 

  Totaal 7.225,51 € 

    

Verbruiksjaar 2015    

Nederlandstalige gemeenschap   943,67 € 

Franstalige gemeenschap   950,31 € 

Duitstalige gemeenschap   8,76 € 

  Totaal 1.902,74 € 

    

Verbruiksjaar 2016    

Nederlandstalige gemeenschap   878,01 € 

Franstalige gemeenschap   1.111,16 € 

Duitstalige gemeenschap   8,18 € 

  Totaal 1.997,35€ 

    

Verbruiksjaar 2017    

Nederlandstalige gemeenschap   1.898,32 € 

Franstalige gemeenschap   3.832,58 € 

Duitstalige gemeenschap   17,93 € 

  Totaal 5.748,83 € 

    

Verbruiksjaar 2018    

Nederlandstalige gemeenschap   13.189,85 € 

Franstalige gemeenschap   9.016,54 € 

Duitstalige gemeenschap   125,55 € 

  Totaal 22.331,94 € 

    

Totaal leenrecht   39.206,37 € 
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c) Thuiskopie. 
 

In de loop van het boekjaar 2020 keerde AUVIBEL de volgende bedragen uit voor de thuiskopie aan 
REPROPRESS: 

 

Thuiskopie   
 

Verbruiksjaar 2013   285,49 € 

Verbruiksjaar 2014   7.488,47 € 

Verbruiksjaar 2015   7.184,03 € 

Verbruiksjaar 2016   6.581,88 € 

Verbruiksjaar 2017   420,92 € 

Verbruiksjaar 2019   23.389,51 € 

    

  Totaal 45.350,30 € 

 
 

d) Secundaire rechten afkomstig van derden (rekeningnummer van balans 700006) 
 

REPROPRESS heeft in de loop van het boekjaar 2020 172.061 € geïnd via Belga News Agency voor het 
verbruiksjaar 2020. 

 
 

e) Secundaire rechten geïnd via Copiepresse, License2Publish  en rechtstreeks geïnd bij de 
eindgebruikers door middel van de mailing (rekeningnummer van balans 700005 en 700007) 

 
REPROPRESS heeft in de loop van het boekjaar 2020 de volgende bedragen geïnd via Copiepresse, 
License2Publish en rechtstreeks ten gevolge van de mailing (rekening 700007 en 700005): 

Verbruiksjaar 2015   1.778,88 € 

Verbruiksjaar 2016   83,20 € 

Verbruiksjaar 2017   2.626,01 € 

Verbruiksjaar 2018   32.425,82 € 

Verbruiksjaar 2019   32.642,50 € 

Verbruiksjaar 2020   29.506,54 € 

    

Totaal   69.556,41 € 
 

 
f) Prints van auteursrechtelijk beschermde werken (reproducties)  

 
In de loop van het boekjaar 2020 keerde REPROBEL de volgende bedragen uit voor prints aan 

REPROPRESS: 
 

Prints   

Verbruiksjaar 2017  17.239,04 € 

Verbruiksjaar 2018  64.103,79 € 

Verbruiksjaar 2019  115.721,37 € 

Verbruiksjaar 2020  39.211,57 € 

   

Totaal  236.275,77 € 
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g)  Rechten geïnd voor de reproductie van werken ter illustratie bij onderwijs of voor   
wetenschappelijk onderzoek 

 
In de loop van het boekjaar 2020 keerde REPROBEL de volgende sommen voor de reproductie van 

werken ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek uit aan REPROPRESS:  
 

Onderwijs en onderzoek   

Verbruiksjaar 2017  43.014,81 € 

Verbruiksjaar 2018  32.919,57  € 

Verbruiksjaar 2019  93.115,27 € 

Verbruiksjaar 2020  205.634,66 € 

   

Totaal  374.684,31 € 

 

 

 

 

ALGEMEEN TOTAAL INNINGEN                                                                                   2.189.551 €  
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2.1.1.2.  Verdelingen 
 

a) Reprografierechten 
 
 REPROPRESS heeft in de loop van het boekjaar dat afgesloten werd op 31 december 2020 een 
bedrag van 1.377.553,20 € verdeeld: 

 

Verbruiksjaar 2012   2.286,53 € 

verbruiksjaar 2013   5.026,01 € 

verbruiksjaar 2014   149.774,03 € 

Verbruiksjaar 2015   361.510,02 € 

Verbruiksjaar 2016   286.053,66 € 

Verbruiksjaar 2017   278.554,21 € 

Verbruiksjaar 2018   294.348,74 € 

  Totaal 1.377.553,20 € 
 
 

b) Leenrecht 
 

REPROPRESS heeft in de loop van het boekjaar dat afgesloten werd op 31 december 2020 een 
bedrag van 48.778,54 € verdeeld: 

 
Verbruiksjaar 2015  1.617,33 € 
Verbruiksjaar 2016  2.274,93 € 
Verbruiksjaar 2017  20.711,56 € 
Verbruiksjaar 2018  18.033,04 € 
   

 Totaal 48.778,54 € 
 

  
c) Thuiskopie 

 
REPROPRESS heeft in de loop van het boekjaar dat afgesloten werd op 31 december 2020 een 

totaal bedrag van 57.017,79 € verdeeld. 
 

Verbruiksjaar 2013  242,67 € 
Verbruiksjaar 2014  17.637,23 € 
Verbruiksjaar 2015  16.399,91 € 
Verbruiksjaar 2016  9.844,08 € 
Verbruiksjaar 2017  12.893,90 € 
   

 Totaal 57.017,79 € 
 
 

d) Secundaire rechten afkomstig van derden 
 

REPROPRESS heeft in de loop van het boekjaar dat afgesloten werd op 31 december 2020 een 
bedrag van 124.424,75 € verdeeld voor het verbruiksjaar 2019. 
 
 
 

e) Secundaire rechten geïnd via Copiepresse, License2Publish en rechtstreeks bij de 
eindgebruikers door middel van de mailing 

 
REPROPRESS heeft in de loop van het boekjaar dat afgesloten werd op 31 december 2020 een 

bedrag van 138.747,53 € verdeeld voor de verbruiksjaren 2017 (68.763,39 €) en 2018 (69.984,14 €). 
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f) Prints van auteursrechtelijk beschermde werken (reproducties) 
 

 
REPROPRESS heeft in de loop van het boekjaar dat afgesloten werd op 31 december 2020 een 

bedrag van 64.945,32 € verdeeld voor prints voor de verbruiksjaren 2017 (13.181,51 €) en 2018 
(51.763,81 €). 

 
 

 
g) Rechten geïnd voor de reproductie van werken ter illustratie bij onderwijs of voor 

wetenschappelijk onderzoek 
 

REPROPRESS heeft in de loop van het boekjaar dat afgesloten werd op 31 december 2020 een 
bedrag van  368.033,07 € verdeeld voor onderwijs en onderzoek voor de verbruiksjaren 2017 
(181.683,80 €) en 2018 ( 186.349,27 €). 

 
 

 
 

ALGEMENE TOTAAL VERDELINGEN :        2.179.480,20   € 
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2.1.1.3. Commentaar op de activiteiten 
 

De Vennootschap werd opgericht voor het beheer van auteursrechten. Zij heeft bijgevolg geen 

winstoogmerk, doch staat uitsluitend in voor het verdelen van de exclusieve auteursrechten, van de 

reprografierechten, van de leenrechten, de onderwijs- en wetenschappelijke onderzoeksrechten, van de 

thuiskopierechten en de exclusieve rechten die betrekking hebben op de prints van auteursrechtelijk 

beschermde werken of de digitale hergebruiken van werken die ze int. 

 

Van de geïnde sommen, worden de noodzakelijke kosten afgetrokken voor de werking en de uitoefening 

van activiteiten voortvloeiend uit het statutair doel van de Vennootschap en goedgekeurd door de 

Algemene Vergadering van de Vennootschap.  

 

Het bedrag van de beheerskosten voor het beheer door de vzw WE MEDIA is steeds goedgekeurd door 

zowel de RvB als de Algemene Vergadering en omvat de personeels-en logistieke (huur, verzekeringen, 

diensten, …) kosten voor het opvolgen en vrijwaren van de rechten binnen Reprobel, Auvibel, bij externe 

stakeholders als de politieke overheden als binnen de WE MEDIA in het gebruik van lokalen en materialen. 

 

Het saldo bestaat uit twee categorieën: sommen in afwachting van een verdeling en sommen te verdelen 

tussen medeaandeelhouders en mandanten.  

 

De winst van het afgelopen boekjaar komt overeen met het bedrag dat moet bestemd worden voor de 

wettelijke reserve en bedraagt € 0,00 na belastingen. 
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2.1.1.4. Beheersverslag 

 

Informatie vereist door Art. 248/6, §2, 8° van het Wetboek van Economisch Recht : de wijzen van 

presentatie in het jaarverslag van de gegevens vermeld in artikel 23 van het Koninklijk Besluit van 24 

april 2014 betreffende de administratieve en boekhoudkundige organisatie, de interne controle, de 

boekhouding en de jaarrekeningen van de vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en 

naburige rechten alsook de informatie die zij moeten verschaffen : 

 

Reprografie 2020   

Geïnde rechten   1.252.418    

Totaal kosten      104.939    

* Directe kosten 0  

* Indirecte kosten       104.939    

Totaal rechten + financiële opbrengsten   1.204.527    

* Rechten in afwachting van betaling  0 

* Te verdelen geïnde rechten       259.838    

* Verdeelde geïnde rechten in afwachting van betaling       933.466    

* Niet-verdeelbare geïnde rechten (niet-toewijsbaar)         11.223    

* Financiële opbrengsten die voortvloeien uit het beheer van 

geïnde rechten 
0  

Betaalde rechten      604.138    

Vergoeding voor het beheer van rechten 0  
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Leenrecht 2020   

Geïnde rechten        39.206    

Totaal kosten          4.559    

* Directe kosten 0  

* Indirecte kosten           4.559    

Totaal rechten + financiële opbrengsten        28.789    

* Rechten in afwachting van betaling 0  

* Te verdelen geïnde rechten           3.076    

* Verdeelde geïnde rechten in afwachting van betaling         23.460    

* Niet-verdeelbare geïnde rechten (niet-toewijsbaar)           2.253    

* Financiële opbrengsten die voortvloeien uit het beheer van 

geïnde rechten 
0  

Betaalde rechten        31.321    

Vergoeding voor het beheer van rechten          9.101    
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Exclusieve rechten 2020      (mailing 2nd rechten + Belga + 

prints) 
  

Geïnde rechten      477.893    

Totaal kosten        49.009    

* Directe kosten 0  

* Indirecte kosten         49.009    

Totaal rechten + financiële opbrengsten      610.214    

* Rechten in afwachting van betaling         29.023    

* Te verdelen geïnde rechten       427.418    

* Verdeelde geïnde rechten in afwachting van betaling       153.223    

* Niet-verdeelbare geïnde rechten (niet-toewijsbaar)              550    

* Financiële opbrengsten die voortvloeien uit het beheer van 

geïnde rechten 
0  

Betaalde rechten      190.666    

Vergoeding voor het beheer van rechten        44.386    
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Thuiskopie 2020   

Geïnde rechten        45.350    

Totaal kosten          5.274    

* Directe kosten 0  

* Indirecte kosten           5.274    

Totaal rechten + financiële opbrengsten        58.388    

* Rechten in afwachting van betaling 0  

* Te verdelen geïnde rechten         28.806    

* Verdeelde geïnde rechten in afwachting van betaling         28.948    

* Niet-verdeelbare geïnde rechten (niet-toewijsbaar)              634    

* Financiële opbrengsten die voortvloeien uit het beheer van 

geïnde rechten 
0  

Betaalde rechten        28.070    

Vergoeding voor het beheer van rechten          5.626    
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Ter illustratie voor het onderwijs & wetenschappelijk 

onderzoek 2020 
  

Geïnde rechten      374.684    

Totaal kosten        43.571    

* Directe kosten  0 

* Indirecte kosten         43.571    

Totaal rechten + financiële opbrengsten      625.212    

* Rechten in afwachting van betaling 0 

* Te verdelen geïnde rechten       477.288    

* Verdeelde geïnde rechten in afwachting van betaling       147.924    

* Niet-verdeelbare geïnde rechten (niet-toewijsbaar) 0  

* Financiële opbrengsten die voortvloeien uit het beheer van 

geïnde rechten 
0  

Betaalde rechten      238.656    

Vergoeding voor het beheer van rechten        68.365    
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Samenvatting 2020   

Geïnde rechten   2.189.551    

Totaal kosten      207.352    

* Directe kosten                  0    

* Indirecte kosten      207.352    

Totaal rechten + financiële opbrengsten   2.527.130    

* Rechten in afwachting van betaling        29.023    

* Te verdelen geïnde rechten   1.196.426    

* Verdeelde geïnde rechten in afwachting van betaling   1.287.021    

* Niet-verdeelbare geïnde rechten (niet-toewijsbaar)        14.660    

* Financiële opbrengsten die voortvloeien uit het beheer van 

geïnde rechten 
                 0    

Betaalde rechten   1.092.851    

Vergoeding voor het beheer van rechten      127.479    
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Verhouding kosten t.o.v. geïnde rechten 2018-2020   

Kosten 2020      207.352    

Geïnde bedragen 2018    1.305.065    

Geïnde bedragen 2019       811.401    

Geïnde bedragen 2020    2.189.551    

Totaal geïnde rechten 2018-2020   4.306.017    

Gemiddelde geïnde rechten 2018-2020   1.435.339    

verhouding kosten op gemiddelde geïnde rechten 2018-

2020 
14% 

 

 
2.1.1.5. Beheerskosten 2018-2020 

 

De beheerskosten van REPROPRESS bedragen in 2020 207.352 €. 

De kosten van 2020 verhouden zich met 14% ten opzichte van het gemiddelde van de geïnde rechten 

uit 2018, 2019 en 2020. 

 

 

2.1.2. BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN NA DE DATUM VAN AFSLUITING VAN HET BOEKJAAR  

 

- Op 25 maart 2020 hebben de Raden van Bestuur van respectievelijk Reprobel en Auvibel het 

synergieproject gevalideerd dat werd voorgesteld door een task force samengesteld uit 

vertegenwoordigers van de twee beheersvennootschappen. Dit synergieproject voorziet in een 

operationele fusie tussen de twee beheersvennootschappen vanaf september 2021, onder de 

verantwoordelijkheid van één enkele CEO. De twee beheersvennootschappen behouden echter 

hun rechtspersoonlijkheid en onafhankelijkheid.  

 

- Als gevolg van de COVID-crisis, kunnen de primaire heffingsplichtigen, d.w.z. de ondernemingen 

bij wie Repropress, Reprobel en Auvibel de heffingen innen, met liquiditeitsproblemen te kampen 

krijgen, hetgeen de facto van invloed zal zijn op de door Repropress te innen bedragen.  Tot 

dusver is dit effect nog niet waargenomen. Maar de gevolgen kunnen in de komende maanden 

voelbaar zijn. Onze beheersvennootschap heeft daarenboven geen personeels-, infrastructuur- 

of structurele kosten. In dit opzicht hebben we geen specifieke maatregelen moeten nemen. 
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Gezien de huidige liquiditeitssituatie en de bovengenoemde elementen voorzien wij geen 

liquiditeitsproblemen op korte termijn. De impact op het resultaat in 2021 kan nog niet goed 

worden ingeschat, maar we zijn er redelijkerwijze van overtuigd dat dit de continuïteit van onze 

onderneming niet in gevaar zal brengen. 

 

 

2.1.3. INLICHTINGEN OVER DE OMSTANDIGHEDEN DIE DE ONTWIKKELING VAN DE VENNOOTSCHAP 

AANMERKELIJK KUNNEN BEÏNVLOEDEN, VOOR ZOVER ZIJ NIET VAN DIE AARD ZIJN DAT ZIJ ERNSTIG 

NADEEL ZOUDEN BEROKKENEN AAN DE VENNOOTSCHAP 

 

De ontwikkeling van de vennootschap is uiteraard gekoppeld aan de rechten die zij ontvangt van de 

centrale beheersvennootschappen Reprobel en Auvibel. REPROPRESS vertegenwoordigt zijn 

rechthebbenden in de raden van bestuur en  als aandeelhouder binnen deze twee vennootschappen.  

In 2019 wisselde Reprobel van directeur. Deze heeft de organisatie van Reprobel volledig herzien 

zodat Reprobel de inningen in de publieke en private sector kan maximaliseren. Hiervoor heeft het 

Reprobel-team een nieuwe licentie ontwikkeld. Dit is een reprografie-print-digitale hergebruik pakket. 

In 2019 gaf de Raad van Bestuur van REPROPRESS aan Reprobel een mandaat om de rechten voor 

de prints en het digitale hergebruik van de werken van haar rechthebbenden te innen. Dit is een 

positief project, want als gevolg van de reparatiewet van 22 december 2016, die de heffing op 

kopieerapparaten afschaft, waren de inningen van Reprobel sterk gedaald.  

 

We hopen dat de ontwikkeling van deze nieuwe licentie en de onderhandelingen over nieuwe 

contracten van Reprobel het totale budget voor de rechthebbenden en, indirect, voor REPROPRESS 

opnieuw zal verhogen. Het jaar 2020 was een goed jaar voor Reprobel wat de inningen betreft. Wij 

hopen dat de komende jaren deze tendens zal aanhouden en dat dit niet slechts een op zichzelf 

staand jaar is, ondanks de COVID-19-crisis. Bovendien betalen veel bedrijven nog steeds geen 

bijdragen aan Reprobel, ondanks het bestaan van kopieën. Wij hopen dat deze wettelijke verplichting 

zal worden aangescherpt, zodat Reprobel het haar verschuldigde bedrag volledig zal kunnen innen. 

 

Bovendien heeft het Hof van Cassatie Reprobel in het gelijk gesteld in zijn geschil met de invoerders 

van kopieerapparaten. Momenteel wordt onderhandeld om te bepalen hoeveel de importeurs zullen 

moeten betalen voor het verleden. 

 

Auvibel beraadt zich nog over een herziening van de primaire verdeling (tussen de verschillende 

categorieën van werken). Uit de reeds verrichte studies blijkt dat de categorie "werken van letterkunde, 

grafische kunst en beeldende kunst" een percentage rechten krijgt dat ver onder de realiteit van het 

kopieergedrag ligt. Gehoopt wordt dat uiterlijk in juni 2021 een akkoord over deze primaire verdeling 

kan worden bereikt.  

 

Bovendien kan de COVID-19-crisis gevolgen hebben voor de beheersvennootschap, met het risico 

dat bepaalde bedrijven hun betalingen niet nakomen. De gevolgen van deze crisis zullen bij 

REPROPRESS echter pas in 2022 voelbaar zijn. De rechten met betrekking tot het verbruiksjaren 2020 

en 2021 zullen namelijk in 2022 en 2023 onder de rechthebbenden worden verdeeld. Het bedrijf heeft 

dus nog wat tijd om zich voor te bereiden op een mogelijke terugval in van de inningen. Volgens de 

huidige aanwijzingen is een daling van de percepties niet bewezen. In de komende maanden zullen 

we meer weten.    
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2.1.4. INFORMATIE OMTRENT DE WERKZAAMHEDEN OP HET GEBIED VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING  

 

De Vennootschap heeft, gelet op haar aard, het afgelopen boekjaar geen werkzaamheden 

verricht op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.  

 

 

2.1.5. GEGEVENS BETREFFENDE HET BESTAAN VAN BIJKANTOREN VAN DE VENNOOTSCHAP 

 

 De Vennootschap beschikt niet over bijkantoren. 

 

 

2.1.6. INGEVAL UIT DE BALANS EEN OVERGEDRAGEN VERLIES BLIJKT OF UIT DE RESULTATENREKENING 

GEDURENDE TWEE OPEENVOLGENDE BOEKJAREN EEN VERLIES VAN HET BOEKJAAR BLIJKT, EEN 

VERANTWOORDING VAN DE TOEPASSING VAN DE WAARDEREGELS IN DE VERONDERSTELLING VAN 

CONTINUÏTEIT. 

 

Het bedrijf heeft in 2020 geen verlies gehad. 

 

 

2.1.7. ALLE GEGEVENS DIE VOLGENS HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN IN DIT 

VERSLAG MOETEN WORDEN OPGENOMEN 

 

Nihil.  
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2.2. Informatie vereist door artikel XI.248/6, §2 van het Wetboek van Economisch recht 

 

2.2.1. INFORMATIE OVER WEIGERINGEN OM EEN LICENTIE TE VERLENEN OP GROND VAN ARTIKEL 

XI.262, § 2; 

 

Nihil.  

 

2.2.2. EEN BESCHRIJVING VAN DE WETTELIJKE EN BESTUURLIJKE STRUCTUUR VAN DE 

BEHEERSVENNOOTSCHAP; 

 

Zie punt I van dit rapport.  

 

2.2.3. INFORMATIE OVER ENTITEITEN DIE DIRECT OF INDIRECT EIGENDOM ZIJN, OF GEHEEL OF 

GEDEELTELIJK ONDER TOEZICHT STAAN VAN DE BEHEERSVENNOOTSCHAP; 

 

Nihil.  

 

2.2.4. INFORMATIE OVER HET TOTALE BELONINGSBEDRAG DAT IN HET AFGELOPEN BOEKJAAR AAN DE 

PERSONEN DIE DE ACTIVITEITEN VAN DE BEHEERSVENNOOTSCHAP BEHEREN, IS BETAALD, ALSMEDE 

OVER ANDERE AAN HEN VERLEENDE VOORDELEN; 

 

Nihil. 

 

2.2.5. WANNEER EEN BEHEERSVENNOOTSCHAP DE VERDELING EN DE BETALINGEN NIET UITGEVOERD 

HEEFT BINNEN DE TERMIJN VASTGESTELD IN ARTIKEL XI.252 § 1, TWEEDE LID, DE REDENEN VAN DEZE 

VERTRAGING; 

 

In de loop van 2020 heeft REPROPRESS voornamelijk vergoedingen betaald met betrekking tot de 

verbruiksjaren 2017 en 2018. Aangezien deze door Reprobel in 2018, 2019 en 2020 werden betaald en 

in november-december 2020 aan de rechthebbenden werden betaald, was REPROPRESS gedeeltelijk niet 

op de termijnen die worden aanbevolen door artikel XI.252, §1, lid 2, van het Wetboek van Economisch 

Recht.  

 

Wat de vergoedingen voor onderwijs en wetenschappelijk onderzoek betreft, is dit gewoon te 

wijten aan het feit dat de Algemene Vergadering van REPROPRESS heeft gewacht tot het ontwerp van 

de nieuwe statuten en het nieuwe huishoudelijk reglement klaar en goedgekeurd was alvorens over te 

gaan tot de verdeling van de vergoedingen. Vóór de goedkeuring van de wijzigingen van het huishoudelijk 

reglement bestonden er namelijk geen verdeelsleutels voor onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. 

Deze vergoedingen werden in maart 2020 betaald, na de goedkeuring van de wijzigingen in het 

huishoudelijk reglement van REPROPRESS. 

 

Wat betreft alle de auteursrechten, worden de aangiftes van rechthebbenden twee jaar na het 

verbruiksjaar door REPROPRESS ontvangen. Om deze vertraging te beperken, ontvingen wij in 2020 

aangiftes voor de consumptiejaren 2018 en 2019.  

 

Het secretariaat blijft alles in het werk stellen om deze termijnen te verkorten en deze betalingen 

binnen de wettelijk overeengekomen termijn uit te voeren. 
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2.2.6. HET TOTAAL VAN DE NIET-VERDEELBARE SOMMEN BEDOELD IN ARTIKEL XI.254, MET EEN 

TOELICHTING VAN HET GEBRUIK DAT ERVAN GEMAAKT WORDT; 

 

Per 31 december 2020 dienen er nog 14.659,64 € niet verdeelbare sommen te worden 

uitgekeerd. Deze niet verdeelbare sommen hebben betrekking op de jaren 2015 tot en met 2020. De 

vennootschap heeft in 2020 geen verdeling van deze sommen gedaan. Dit zal in 2021 gebeuren.  

 

2.2.7. INFORMATIE OVER DE BETREKKINGEN MET ANDERE BEHEERSVENNOOTSCHAPPEN OF 

COLLECTIEVE BEHEERORGANISATIES; 

 

REPROPRESS is aandeelhouder bij Reprobel met 6 aandelen voor een totale waarde van € 1.500. 

REPROPRESS is vertegenwoordigd in het Uitgeverscollege alsook in de Raad van Bestuur van Reprobel. 

 

REPROPRESS is ook aandeelhouder bij Auvibel met een aandeel ter waarde van € 2.478,94. 

REPROPRESS is vertegenwoordigd in het College van uitgevers van werken van letterkunde en van 

fotografische werken en in de Raad van Bestuur van Auvibel. 

 

2.2.8. DE INFORMATIE VEREIST DOOR ARTIKEL 23, § 2 VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 

2014 BETREFFENDE DE ADMINISTRATIEVE EN BOEKHOUDKUNDIGE ORGANISATIE, DE INTERNE 

CONTROLE, DE BOEKHOUDING EN DE JAARREKENINGEN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN VOOR HET 

BEHEER VAN AUTEURSRECHTEN EN NABURIGE RECHTEN ALSOOK DE INFORMATIE DIE ZIJ MOETEN 

VERSCHAFFEN, NAMELIJK : 

 

a. het gebruik van de financiële opbrengsten die voortvloeien uit het beheer van de geïnde 

rechten; 

 

De financiële opbrengsten bedragen 0 € in 2020 en werden toegewezen aan de reprografie 

rechten.  

 

b. de methode van toewijzing van de indirecte kosten aan de verschillende beheerde 

exploitatiewijzen; 

 

De Algemene Vergadering van 24 november 2020 heeft besloten het huishoudelijk reglement op 

dit punt te wijzigen. De methode voor de toerekening van de indirecte kosten aan de verschillende 

bedrijfsvormen is als volgt:  

 

Bij elke uitkering brengt de Vennootschap 15% van elke categorie van rechten (vermeld in de 

artikelen 11 tot 15 van dit Reglement) die aan de begunstigden worden toegekend, aan de bron 

in mindering om de werkingskosten te dekken. Indien de 15% die van elke categorie van rechten 

wordt afgetrokken onvoldoende is om de kosten te dekken, zal de Vennootschap het overschot 

in mindering brengen op de categorie 'reprografie'. Indien de afgetrokken 15% hoger is dan het 

bedrag van de kosten, kan de Algemene Vergadering dit percentage verlagen tot het werkelijke 

bedrag van de beheerskosten. 

 

 

c. de werkingskosten en financiële kosten met betrekking tot andere diensten (zoals de sociale, 

culturele en educatieve diensten), met duidelijke aanduiding van de overeenstemmende 

bedragen; 
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Nihil.  

 

d. de aard van middelen gebruikt om de werkingskosten te dekken, met duidelijke aanduiding van 

de overeenstemmende bedragen; 

 

In 2020 bedroegen de kosten van de vennootschap 207.352 € . Deze werden in mindering 

gebracht op de in 2020 verdeelde rechten en dit voor 16% op de exclusieve rechten, voor 4% op 

het leenrecht, 3% op thuiskopie, 35% op onderwijs & onderzoek, 6% op prints en 36% op de 

reprografie. 

 

e. de frequentie van de betalingen aan de rechthebbenden; 

 

REPROPRESS heeft in 2020 twee betalingen aan haar rechthebbenden verricht. Deze werden 

gemaakt tijdens de algemene vergaderingen van 5 maart en 24 november. 

  

f. het gebruik van de niet-verdeelbare sommen. 

 

Volgens artikel XI.252, §4 van het Wetboek van Economische Recht: 

 

Wanneer de aan rechthebbenden verschuldigde bedragen drie jaar na afloop van 

het boekjaar waarin de inning van de rechteninkomsten heeft plaatsgevonden nog 

niet kunnen worden verdeeld en mits de beheersvennootschap alle nodige 

maatregelen heeft getroffen om de rechthebbenden te identificeren en te 

lokaliseren als bedoeld in paragraaf 3, worden deze bedragen niet-verdeelbaar 

geacht. 

 

Dit betekent dat op 31 december 2020 de rechten die in 2017 niet aan de rechthebbenden konden 

worden verdeeld, niet-verdeelbaar zijn geworden.  

 

Volgens artikel XI.254 van hetzelfde Wetboek :  

 

De niet-verdeelbare sommen, met inbegrip van de sommen die overeenkomstig 

artikel XI.252, § 4, niet verdeelbaar worden geacht, worden verdeeld onder de 

rechthebbenden van de betrokken categorie, op de wijze die bij tweederde 

meerderheid van de algemene vergadering wordt bepaald, onverminderd het 

recht van de rechthebbenden om deze bedragen bij de beheersvennootschap 

op te eisen. 

 

De Algemene Vergadering van 24 november 2020 heeft het huishoudelijk reglement op dit punt 

gewijzigd. Hier is het artikel dat werd aangenomen: 

 

Wanneer de aan rechthebbenden verschuldigde bedragen drie jaar na afloop van het boekjaar 

waarin de inning van de rechteninkomsten heeft plaatsgevonden nog niet kunnen worden 

verdeeld en mits de beheersvennootschap alle nodige maatregelen heeft getroffen om de 

rechthebbenden te identificeren en te lokaliseren, worden deze bedragen niet-verdeelbaar 

geacht.  

 

De Vennootschap verdeelt de niet-verdeelbare rechten aan de rechthebbenden binnen dezelfde 

exploitatiewijze van een verbruiksjaar, volgens de verdeelsleutels bepaald in de artikelen 11 tot 
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15 van dit reglement. Ze worden onder de rechthebbenden verdeeld via een aparte categorie 

"niet-verdeelbare rechten".   

 

De vennootschap heeft in 2020 geen niet-verdeelbare rechten uitgekeerd. Dit zal worden gecorrigeerd in 

2021, wanneer de niet-verdeelbare rechten voor de jaren 2016 en 2017 aan de rechthebbenden zullen 

worden uitgekeerd.   

 

 

 

Gedaan te Zellik, op 17 juni 2021, 

 

 

 

 

 

 

 

Karen Van Brabant       Marc Dupain 

Voorzitster van de Raad van Bestuur     Afgevaardigde Bestuurder 


